
CSStručný návod k obsluze

1. Tlačítko a kontrolka zapnutí / 
pohotovostního režimu

2. Alarm výpadku proudu, kontrolka 
dlouhodobého výpadku proudu  
(viz tabulka výstražných upozornění 
níže)

3. Tlačítko teploty chladničky / Fast 
Cool (Rychlého Chlazení)

4. Kontrolky LED teploty chladničky
5. Tlačítko vypnutí alarmu (viz tabulku 

výstražných upozornění níže)
6. Kontrolka 6th Sense
7. Režim Party (Party) 
8. Kontrolky LED teploty mrazničky
9. Tlačítko teploty mrazničky / Fast 

Freeze (Rychlého Zmrazování)

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK 
ZNAČKY WHIRLPOOL
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj 
výrobek na www . whirlpool . eu/ register

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní 
pokyny.

POPIS SPOTŘEBIČE
SPOTŘEBIČ

OVLÁDACÍ PANEL

1. Zásuvka na ovoce a zeleninu *
2. Nulová zóna 0 °C /  

bezpečné rozmrazování *
3. Mrazicí a úložný oddíl
4. Polička na mléčné výrobky *
5. Nastavitelné poličky *
6. Kontrolka pro teplotu *
7. Police na láhve *
8. Polička na láhve *
9. Nastavitelné nožičky

* Liší se podle počtu a/nebo umístění 
týkajících se jen určitých modelů.
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* K dispozici pouze u vybraných modelů



PŘÍSLUŠENSTVÍ
„EASY ICE“ – SNADNÁ PŘÍPRAVA LEDU POLICE NA LÁHVE

 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE
Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí. Po zapnutí 
spotřebiče vyčkejte alespoň 4 až 6 hodin, než do chladničky 
a mrazicího oddílu vložíte jídlo.

Jakmile spotřebič připojíte k napájení, rozsvítí se displej a na 
přibližně 1 sekundu se na něm objeví všechny ikony. Rozsvítí se 
hodnoty výchozího nastavení (tovární nastavení) chladicího/
mrazicího oddílu.

DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
FUNKCE
TLAČÍTKO/KONTROLKA „ZAPNOUT / POHOTOVOSTNÍ 
REŽIM“
K uvedení spotřebiče do pohotovostního režimu Standby 
podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund. Všechny ikony 
zhasnou kromě:

TEPLOTA CHLADNIČKY
Přejete-li si seřídit teplotu chladničky, stiskněte tlačítko 
„Chladnička °C“ . Teplotu chladničky lze nastavit v rozmezí 
+2 °C až + 8 C°, jak ukazují LED kontrolky teploty chladničky.

FAST COOL (RYCHLÉHO CHLAZENÍ)
Pomocí funkce Rychlého chlazení můžete zvýšit chlazení 
v prostoru chladničky. Tuto funkci doporučujeme použít při 
vložení velkého množství potravin do chladicího oddílu. Pro 
aktivaci funkce Rychlého chlazení podržte na 3 sekundy stisknuté 
tlačítko pro nastavení teploty chladničky (°C). Při aktivaci funkce 
Rychlého chlazení se rozsvítí kontrolky LED teploty chladničky, jak 
je znázorněno na obrázcích vedle.
Funkce se automaticky vypne po 6 hodinách, nebo ji můžete 
vypnout ručně stisknutím tlačítka pro nastavení teploty 
chladničky (°C).

TEPLOTA MRAZNIČKY
K nastavení teploty uvnitř mrazničky stiskněte tlačítko  
„Mraznička °C“. Teplotu mrazničky lze nastavit v rozmezí −16 °C 
a −24 °C, jak ukazují kontrolky LED teploty mrazničky.

FAST FREEZE (RYCHLÉHO MRAŽENÍ)
Tuto funkci doporučujeme použít při vložení velkého množství 
potravin ke zmrazení do mrazicího oddílu.
24 hodin před vložením čerstvých potravin stiskněte a podržte 
tlačítko Mraznička na 3 sekundy k zapnutí funkce Rychlého 
mražení. Při aktivaci funkce „Rychlého mražení“ se rozsvítí LED 
kontrolky pro teplotu mrazničky, jak je znázorněno na obrázcích 
vedle. Po 24 hodinách dejte potraviny, které chcete zmrazit, do 
horního koše mrazicího oddílu. Funkce se automaticky vypne po 
48 hodinách, nebo ji můžete vypnout ručně stisknutím tlačítka 
Mraznička °C.

REŽIM PARTY (PARTY)
Tato funkce slouží k chlazení nápojů uvnitř mrazicího prostoru. 
Pro aktivaci/deaktivaci funkce „Režim Party“ toto tlačítko 
stiskněte. Je-li aktivován „Režim Party“, po 30 minutách vás 
zvukový signál upozorní na to, že je třeba vyjmout nápoje/láhve 
z mrazničky. Pro deaktivaci tohoto výstražného upozornění 
stiskněte tlačítko „Vypnout alarm“, případně tuto funkci vypněte 
stiskem tlačítka „Režim Party“.
Důležité: nenechávejte láhev uvnitř mrazicího oddílu déle než 
po dobu, kdy je funkce aktivní (30 minut).

KONTROLKA 6TH SENSE
Technologie šestého smyslu – „6th Sense“ – se snaží automaticky 
zajišťovat optimální podmínky pro uchovávání potravin.

CHYTRÉ ZOBRAZENÍ
Tuto volitelnou funkci je možné použít k úspoře energie. Přeje-li 
si aktivovat funkci „Chytrý displej“, na dobu 3 sekund stiskněte 
současně tlačítko  pro nastavení teploty chladničky (°C) 
a tlačítko  pro nastavení teploty mrazničky (°C), dokud nezazní 
zvukový signál. Chcete-li funkci deaktivovat, zopakujte stejný 

Více podrobností o funkcích je uvedeno v příručce Používání 
a údržba / na poslední straně naleznete informace o možnosti 
získání příručky Používání a údržba

* K dispozici pouze u vybraných modelů



postup. Uvědomte si prosím, že takto se spotřebič neodpojí 
od elektrické sítě, omezí se jen množství proudu odebíraného 
externím displejem.

NULOVÁ ZÓNA 0 °C / BEZPEČNÉ ROZMRAZOVÁNÍ *
Oddíl, který je určen k udržení čerstvosti choulostivých potravin, 
jako maso a ryby. Nízká teplota v tomto oddílu umožňuje 
skladovat potraviny po dobu až jednoho týdne (testování 
bylo provedeno u masových výrobků), aniž by došlo ke změně 
nutričních hodnot, vzhledu a chuti. Tento oddíl je rovněž velmi 
vhodný pro zdravé rozmrazování potravin, neboť rozmrazování 
při nízkých teplotách brání množení mikroorganismů a současně 
pomáhá uchovat jejich chuť a organoleptické vlastnosti. Není 
určen pro skladování ovoce, zeleniny a listových salátů. Lze jej 
však využít pro skladování plněných čerstvých těstovin, právě 
uvařeného jídla nebo nedojedených jídel.

KONTROLKA PRO TEPLOTU *
Kontrolka pro teplotu vás zprávou „OK“ informuje o skutečnosti, 
že teplota v tomto oddílu dostatečně klesla a že je do něj možné 
vložit potraviny.
1. Zkontrolujte, zda se na kontrolce objeví zřetelné „OK“ (viz 

obrázek níže).

2. Pokud se nápis „OK“ neobjeví, znamená to, že teplota je 
příliš vysoká: nastavte nižší teplotu a vyčkejte přibližně 
10 hodin, dokud se teplota nestabilizuje.

3. Opět ověřte stav kontrolky: v případě potřeby upravte 
nastavení podle výchozího postupu. Pokud jste do 
chladničky uložili velké množství potravin nebo často 
otevírali dvířka, není chybou, že se zpráva „OK“ neobjeví. 
Vyčkejte alespoň 10 hodin, než pomocí OTOČNÉHO VOLIČE 
CHLADNIČKY nastavíte vyšší teplotu.

POLIČKY *
Díky speciálním vodicím drážkám jsou poličky vyjímatelné 
a jejich výšku lze přizpůsobit, aby bylo možné uskladnit i velké 
nádoby a potraviny větších rozměrů.

ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU *
Zásuvky na ovoce a zeleninu umístěné uvnitř chladničky byly 
speciálně navrženy tak, aby uchovávaly čerstvost a křehkost 
ovoce a zeleniny. Otevřete regulátor vlhkosti (poloha B), pokud si 
přejete skladovat potraviny při menší vlhkosti okolního vzduchu, 
jako např. ovoce, nebo jej zavřete (poloha A) pro skladování 
potravin, jako např. zelenina, při vyšší vlhkosti okolního vzduchu.
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TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ
TYP VÝSTRAHY SIGNALIZACE PŘÍČINA ŘEŠENÍ
Upozornění při 
otevřených dveřích

Zní zvukový signál a kontrolka 
poplachu  bliká.

Dvířka byla otevřena déle než 
2 minuty.

K vypnutí zvukového poplachu zavřete 
dveře nebo stiskněte tlačítko Zastavení 
poplachu.

Alarm teploty Displej led pro zobrazení teploty 
bliká (°C) a kontrolka pro alarm 

 zůstává zapnutá.

Vnitřní teplota mrazničky není 
vyhovující.

Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu ; 
výstražné zvukové upozornění se deaktivuje, 
displej pro zobrazení teploty (°C) bliká 
a kontrolka pro alarm (Alarm)  zůstane 
svítit, dokud není dosaženo teploty < -10 °C.

Poplach upozorňující 
na dlouhodobý 
výpadek 
elektrického proudu

Symbol dlouhodobého výpadku 
proudu  zůstává svítit 
a kontrolka alarmu  bliká.

Dlouhodobější výpadek 
elektrického proudu, při němž 
se může vnitřní teplota zvýšit až 
na 0 °C.

Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu ; 
výstražné zvukové upozornění se deaktivuje, 
displej pro zobrazení teploty (°C) bliká 
a kontrolka pro alarm (Alarm)  zůstane 
svítit, dokud není dosaženo teploty < -10 °C.

NĚKTERÉ ZE ZVUKŮ ZPŮSOBENÝCH 
PROVOZEM ZAŘÍZENÍ, KTERÉ MOHOU 
BÝT SLYŠET
Syčivý zvuk při prvním zapnutí spotřebiče 
nebo opětovném zapnutí po delší 
přestávce.

Bublavý zvuk při vlévání chladicí kapaliny 
do trubek.

Vrčivý zvuk vydává běžící kompresor.

Bzučení při zahájení činnosti vodního 
ventilu nebo ventilátoru.

Praskání při spuštění kompresoru. Cvaknutí termostatu, který řídí zapínání 
kompresoru.

* K dispozici pouze u vybraných modelů



JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ  
POTRAVINY A NÁPOJE

Vysvětlivky

CHLADNÁ ZÓNA
Je vhodná pro skladování nápojů, mléka, mléčných 
výrobků, lahůdek, jogurtů, vajec, másla, omáček, 
naložené zeleniny, moučníků a zákusků

ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU

CHLADNĚJŠÍ ZÓNA:  
NULOVÁ ZÓNA 0 °C / BEZPEČNÉ 
ROZMRAZOVÁNÍ *
Je vhodná pro skladování masa, ryb, studených 
nářezů, čerstvých plněných těstovin, uvařených jídel 
a nedojedených jídel.
Tuto zónu doporučujeme použít i pro rozmrazování. 

ZÁSUVKA ZÓNY RYCHLÉHO ZMRAZOVÁNÍ
Maximálně chladná zóna je určena pro zmrazování 
čerstvých nebo vařených pokrmů.

BĚŽNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY
Je vhodná pro skladování zmrazených jídel a zmrzlin.

Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá barvě 
zásuvek

ODDÍLY CHLADNIČKY
K zabalení potravin používejte 
recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové 
a skleněné nádoby a přilnavé fólie.
Tekutiny nebo potraviny, které šíří 
nebo pohlcují pach nebo vůni, vždy 
uchovávejte v uzavřených nádobách 
nebo přikryté.
Pokud v chladničce skladujete jen malé 
množství potravin, doporučujeme vám 
použít přihrádky umístěné nad zásuvkou 
na ovoce a zeleninu, neboť se jedná 
o nejchladnější místo oddílu.

Potraviny, které uvolňují velké množství 
ethylenového plynu, a ty, které jsou na 
tento plyn citlivé, jako je ovoce, zelenina 
a saláty, by měly být vždy odděleny 
nebo zabaleny, aby se nezkracovala 
doba možného skladování; například 
neskladujte rajská jablíčka společně s kiwi 
nebo se zelím.
Aby se zabránilo převržení láhví, můžete 
použít přihrádku na láhve (k dispozici 
u vybraných modelů).
Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, 
aby byla zajištěna dostatečná cirkulace 
vzduchu.

MRAZICÍ ODDÍL
Mraznička je ideálním místem 
pro uchovávání mražených potravin, 
vyrábění kostek ledu a zamrazení 
čerstvých potravin v mrazicím oddílu.
Na typovém štítku je uveden maximální 
počet kilogramů čerstvých potravin, které 
lze zmrazit během 24 hodin (... kg / 24 h).
Skladujete-li v mrazáku jen malé 
množství potravin, doporučujeme 
používat nejchladnější část, která se 
nachází uprostřed mrazáku.

* K dispozici pouze u vybraných modelů

Firemní zásady, standardní dokumentaci, objednávky náhradních dílů a další informace o výrobku 
získáte:
• návštěvou našeho webu docs . whirlpool . eu a parts - selfservice . whirlpool . com
• pomocí naskenování QR kódu,
• případně kontaktujte náš poprodejní servis (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování 

našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.
Informace o modelu získáte přes QR kód na energetickém štítku. Štítek rovněž obsahuje identifikační číslo 
modelu, které můžete použít k vyhledávání v databázi na portálu https://eprel.ec.europa.eu.

400051519986


